LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀĻU
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Nosaukums

Īss apraksts

Mērķauditorija

Ilgums

Vieta

Latgales Centrālā bibliotēka
Avīzes un žurnāli –
vakar, šodien, rīt!

Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku par
periodiskās preses lomu pagātnē un mūsdienās, izveidot
priekšstatu par Latgales Centrālās bibliotēkas periodiskās preses
krājumu un laikrakstu kolekciju.

7.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

7.-12. klašu
skolēni

40-60
minūtes

Skolēni uzzinās ne tikai nozīmīgus, bet arī neparastus faktus par
pirmajām izdotajām avīzēm Latvijā un pasaulē, iepazīsies ar
žurnāliem, kas ir pieejami LCB un filiālēs atbilstoši viņu
vecumam, atklās periodiskās preses piedāvājumu un iespējas
elektroniskā vidē. Dalībniekiem būs iespēja radoši darboties
grupās un individuāli.
Elektroniskais
katalogs – tas ir
vienkārši

Bibliotekārās stundas mērķis – pilnveidot skolēnu informācijas
meklēšanas prasmes.
Nodarbības laikā tiks apskatītas Latgales Centrālās bibliotēkas ekataloga izmantošanas iespējas:
 literatūras meklēšana pēc noteikta kritērija vai tēmas;
 grāmatu pasūtīšana un rezervēšana;
 lasītāja statusa aplūkošana;
 grāmatu termiņa pagarināšana.
Bibliotekārās stundas noslēgumā skolēni izmantos savas
zināšanas praktisku uzdevumu veikšanā.

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65476344, e-pasts:
nadezda.solovjova@lcb.lv

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
inara.bartule@lcb.lv

Rīgas iela
Daugavpilī – ceļā uz
Latvijas simtgadi

Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu zināšanas par
Daugavpils pilsētas vēsturi, arhitektūru un kultūru, izveidot
priekšstatu par novadpētniecības materiālu pieejamību Latgales
Centrālajā bibliotēkā.

7.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

7.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

7.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Skolēni dosies virtuālā pastaigā pa Rīgas ielu, gūstot priekšstatu
par ielas vēsturisko izskatu, arhitektūras pieminekļiem,
ievērojamiem notikumiem un personām. Dalībniekiem būs
iespēja vērot, kā Rīgas iela mainījusies gadsimtu gaitā.
Noslēgumā skolēni iegūtās zināšanas izmantos erudīcijas testā
“Rīgas iela – starp pagātni un nākotni”.
Ievērojamie
daugavpilieši

Daugavpils novada
dabasgrāmata

Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu zināšanas par
Daugavpili, kā arī veicināt lokālpatriotismu.
Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar Latgales Centrālās
bibliotēkas veidoto datubāzi “Daugavpils novadnieki”, kurā ir
apzinātas un apkopotas biogrāfiskas ziņas par vairāk nekā 280
novadniekiem: pilsētas domniekiem, mācītājiem, zinātniekiem,
kultūras darbiniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, sportistiem,
mediķiem, ekonomistiem un militārpersonām, kas divu pēdējo
gadsimtu laikā ir devušas lielu ieguldījumu Daugavpils attīstībā.
Tie ir cilvēki, kas dzimuši, mācījušies, dzīvojuši vai pašlaik
dzīvo un darbojas pilsētā, kā arī novadnieki, kas ir popularizējuši
Daugavpils vārdu pasaulē. Nodarbības laikā skolēni iepazīs
ievērojamāko pilsētnieku dzīves gājumus, uzzinās nozīmīgus un
pārsteidzošus faktus par pilsētas vēsturi.
Bibliotekārās stundas mērķis – popularizēt bibliotēkas krājumā
pieejamos novadpētniecības informācijas resursus par dabas
objektiem, ekoloģijas problēmām un risinājumiem Daugavpilī un
novadā, paplašināt skolēnu zināšanas par dabas un
kultūrvēsturisko objektu saudzēšanu un saglabāšanu. Nodarbībā

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
olga.beilina@lcb.lv

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
inara.bartule@lcb.lv

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65476344, e-pasts:
jelena.jevsejeva@lcb.lv

interesenti tiks aicināti piedalīties diskusijā par ekoloģijas nozīmi
un katra indivīda rīcību dabas saglabāšanā. Izzinoša virtuālā
ekskursija sniegs atbildes par kultūrvēsturisko objektu lomu
mūsdienu vidē, nepieciešamību tos atjaunot un saglabāt
nākamajām paaudzēm.

Par grāmatām un
bibliotēku

Bibliotekārās stundas mērķis – popularizēt Latgales Centrālās
bibliotēkas pakalpojumus, literatūras, novadpētniecības un
periodikas krājumu, pieejamos e-resursus.

7.-12. klašu
skolēni

30-40
minūtes

9.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Stundas ietvaros tiks novadīta ekskursija, kuras laikā dalībnieki
iepazīsies ar apkalpošanas nodaļas sektoriem, to piedāvātajiem
pakalpojumiem, ar nozaru, daiļliteratūras un periodikas krājuma
izvietojumu un pieejamību, informācijas meklēšanas iespējām
elektroniskajos resursos. Ikvienam interesentam tiks piedāvāta
iespēja reģistrēties bibliotēkā un kļūt par tās pastāvīgo lietotāju.
“Liels dzejnieks ir
kultūras kristāls.”
Ojārs Vācietis

Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu zināšanas par
dzejnieka Ojāra Vācieša dzīvi un literāro devumu.
Ojārs Vācietis ir spilgta, sarežģīta un pretrunīgi vērtēta personība
latviešu literatūrā un pēckara sabiedriskajā dzīvē. Nodarbības
ietvaros tiks demonstrēti fragmenti par Ojāru Vācieti no
pieejamajiem videoarhīviem, kā arī sniegta iespēja iepazīties ar
dzejniekam tuvu līdzcilvēku atmiņām un dzirdēt paša dzejnieka
lasījumus.

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65426422, e-pasts:
anna.butane@lcb.lv

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65426065, e-pasts:
liene.vasiljeva@lcb.lv

Jaunākā latviešu
dzeja

Bibliotekārās stundas mērķis – popularizēt 21. gadsimta
dzejnieku daiļradi un iepazīstināt jauniešus ar dzejas aktualitātēm
Latvijā.

Latgales Centrālā
bibliotēka
Rīgas ielā 22A,
tālr. 65426065, e-pasts:
anita.mileika@lcb.lv

10.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

30-40
minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

30-40
minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Nodarbības laikā tiks sniegts ieskats jaunāko latviešu dzejnieku
daiļradē, iepazīstinot ar pārsteidzoši atšķirīgiem dzejas rakstības
stiliem. Stundas ietvaros dalībnieki ne tikai uzzinās par
aktualitātēm, bet arī noklausīsies atsevišķu autoru dzejas
fragmentus, kas veicinās izpratni par dzejdaru domu iespējamo
izpausmju daudzveidību, interpretāciju un oriģinalitāti.
Nodarbības noslēgumā klātesošajiem būs iespēja radoši
izpausties.

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Attēlu stāsti

Bērniem tiks demonstrēts teātris kastē, izrādes sižetam tiks
izmantoti daiļliteratūras teksti – stāsti, pasakas un dzejoļi.
Pasākuma dalībnieki vēros jau iestudētus teatralizētus
uzvedumus, piedalīsies improvizētās teātra pirmizrādēs, kā arī
pašiem būs iespēja iejusties aktiera lomā.

Bērnu bibliotēka
aicina!

Bibliotekārajā stundā bērni ceļos pa bibliotēkas telpām, tiks
aicināti kļūt par bibliotēkas lietotājiem, padziļinās zināšanas par
bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bērniem tiks piedāvātas
daudzveidīgas literāras spēles un rotaļas. Pasākuma laikā izstādē
“Grāmatu kalns” būs skatāmas neparastākās, populārākās un
dažādas nominācijas ieguvušās grāmatas.

Izvēlies lasīšanu!

Grāmatas ceļojums
laikā

Pasākuma mērķis ir veicināt lasīšanu un popularizēt bibliotēkas
krājumu. Nodarbības laikā bērniem tiks novadīts jaunāko un
populārāko grāmatu apskats, kas piemērotas viņu vecumam.
Izstādē tiks atlasīti pasaules bērnu literatūras un latviešu bērnu
literatūras klasiķu darbi, pasakas, modernā bērnu literatūra. Tiks
izmantota skaļās lasīšanas forma. Bērni varēs piedalīties spēlēs
vai leļļu teātrī pēc grāmatu motīviem.
Bibliotekārās stundas laikā tiks sniegta informācija par grāmatas
tapšanas vēsturi, tās pārmaiņām dažādos laika posmos, par
mūsdienu tendencēm grāmatu noformēšanā un to saturisko
daudzveidību. Radoši darbojoties grupās, dalībnieki no dažādiem
materiāliem veidos daudzveidīgās tehnikās darinātus grāmatu
vākus.

Bibliotekārajā stundā skolēniem tiks sniegta informācija par
Runājot, domājot,
Latvijas novadu kultūrvēsturiskā mantojuma bagātību, paražām,
rakstot par Latviju... tautas tradīcijām, kā arī to ciešo saikni ar mūsu ikdienu. Skolēni
tiks iepazīstināti ne tikai ar uzziņu literatūru par Latviju, bet arī
ar daiļdarbiem, kuros tiek vēstīts par Dzimtenes skaistumu,
cildenumu, mīlestību pret vietu, kurā esi piedzimis un uzaudzis.

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

30-40
minūtes

Sākumskolas,
pamatskolas
skolēni

40 minūtes

Sākumskolas,
pamatskolas
skolēni

40 minūtes

5.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Pasākums tiks pielāgots atbilstoši vecumposmam.
Labas grāmatas ir
kā gājputni – tās
vienmēr atgriežas
pie lasītājiem

Bibliotekārās stundas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar
daudzveidīgo grāmatu krājumu pusaudžiem un jauniešiem – gan
daiļliteratūru, gan arī nozaru literatūru. Lai palīdzētu lasītājiem
grāmatu meklēšanā, tiks sniegta informācija par grāmatu
klasifikāciju, izvietojumu plauktos. Stunda paredz arī praktiskas
nodarbības – atrast plauktos noteiktas grāmatas, meklēt noteiktu
informāciju grāmatās.

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Tur manas mājas,
kur mana sirds

Bibliotekārās stundas mērķis – izzināt Daugavpils vēsturi,
nozīmīgākos objektus, ielūkoties novadnieku dzīves un daiļrades
lappusēs. Dodoties virtuālā ceļojumā, klātesošie tiks iepazīstināti
ar Daugavpils kultūrvēsturisko mantojumu, nacionālajām un
dabas bagātībām. Dalībnieki piedalīsies intelektuālā spēlē
“Daugavpils – pilsēta ar māju sajūtu”. Pasākumā tiks aktualizēts
bibliotēkas novadpētniecības krājums.

Pamatskolas
skolēni

40 minūtes

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

30-40
minūtes

Pasākuma mērķis ir popularizēt latviešu autoru darbus bērniem.
Bibliotekārajā stundā tiks sniegts ieskats autoru biogrāfijās un
lasīti fragmenti no daiļdarbiem, kā arī piedāvāts lasītāko un
populārāko grāmatu apskats.

3.-4. klašu
skolēni

40 minūtes

Bibliotekārās stundas mērķis – paplašināt skolēnu zināšanas par
Daugavpils pilsētas vēsturi. Skolēni piedalīsies virtuālā
ceļojumā, iepazīsies ar bibliotēkas novadpētniecības krājumu un
grāmatu izstādi par Daugavpili.

5.-7. klašu
skolēni

40 minūtes

Pasākuma dalībniekiem tiks sniegta iespēja pilnveidot zināšanas
par Latvijas valsts simboliem, kultūrvēsturisko mantojumu, par
ievērojamām personībām, to ieguldījumu valsts attīstībā. Skolēni
tiks aicināti piedalīties viktorīnā un citās radošās aktivitātēs.

5.-7. klašu
skolēni

40 minūtes

Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
Mihoelsa ielā 58,
tālr. 65421750, e-pasts:
dace.jakovele@lcb.lv

Jaunbūves bibliotēka
Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Latvju rakstnieki
bērniem

Daugavpils vēstures
līkločos

“…uz zemeslodes,
zem saules,
Ir tāda zeme –
Latvija…”

Bibliorūķa Toma pavadībā bērni tiks iepazīstināti ar bibliotēku,
grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem.
Bibliotekārās stundas dalībnieki mācīsies izmantot bērnu
literatūras nodaļas abonementu, tiks piedāvātas dažādas radošas
aktivitātes un grāmatu izstādes.

Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv
Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv
Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

Ceļojums LCB
mājaslapā

Grāmatas brīvam
brīdim

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar LCB mājaslapu, tur
pieejamo informāciju. Tiks sniegts ieskats informācijas
meklēšanā, izmantojot e - katalogu, bibliotēkas veidotās un
abonētās datubāzes.

8.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas
jaunieguvumiem un izvēlēties sev tīkamu literatūru. Tiks
piedāvāts daudzveidīgs literatūras klāsts katrai gaumei.

Pieaugušie

40 minūtes

Pirmsskolas
vecuma bērni

40 minūtes

Pirmsskolas
vecuma bērni un
vecāki

40 minūtes

1.-4. klašu
skolēni

40 minūtes

Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv
Jaunbūves bibliotēka
18. novembra ielā 161,
tālr. 65438173, e-pasts:
svetlana.lapane@lcb.lv

Ceriņu bibliotēka
Lasām skaļi,
lasām visiem!

Mazajiem apmeklētājiem tiks piedāvāta izzinoša ekskursija,
kuras laikā bērni piedalīsies bilžu grāmatiņu lasījumos, spēlēs
izglītojošas spēles, atbildēs uz āķīgiem jautājumiem par literāro
darbu varoņiem un jautri pavadīs laiku neaizmirstamā grāmatu
pasaulē.

Bibliotēka ir īpaša vieta, kur patīkamā atmosfērā var pavadīt
Mums ir prieks kopā laiku gan bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki. Bērnu nodaļas
būt!
apmeklētājiem un viņu vecākiem tiks piedāvātas kamišibai attēlu
teātra izrādes, notiks kopīgas sarunas par izlasīto un dzirdēto, kā
arī būs iespēja piedalīties radošā darbnīcā.
Ekskursija uz
Ceriņu bibliotēku

Ekskursijas mērķis: informēt skolēnus par bibliotēkas
pakalpojumiem un iespieddarbu tematisko daudzveidību, kā arī
sniegt informāciju par bibliotekāra darbu kopumā. Noslēgumā
skolēniem tiks sniegta iespēja ne tikai pārbaudīt jauniegūtās
teorētiskās zināšanas, bet arī praktiski darboties krājuma
kārtošanā un grāmatu meklēšanā.

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Enciklopēdijas –
izziņas ceļvedis
Latvijas dabas
pasaulē

Ko Tu zini par
Daugavpili?

Dari digitāli!

Kvesta laikā skolēni tiks iepazīstināti ar nozaru literatūras
krājumu un tiks aicināti pārbaudīt savas prasmes informācijas
meklēšanā. Tiks organizēta tematiska grāmatu izstāde “Latvijas
daba”.

Novadpētniecības stundā tiks pētīta Daugavpils pilsētas Ķīmiķu
mikrorajona veidošanās vēsture. Klātesošajiem būs iespēja
noskatīsies videosižetu “Latgales Centrālā bibliotēka laiku
lokos” un piedalīties viktorīnā par LCB, filiālbibliotēkām un to
vēsturi. Bibliotekārās stundas laikā tiks piedāvāts LCB
novadpētniecības datubāzu apskats.
Digitālo aģentu darbības mērķis: sniegt atbalstu un praktisku
palīdzību iedzīvotājiem dažādu dzīves situāciju risināšanā
elektroniski. Bibliotēkas apmeklētāji tiks konsultēti portāla
Latvija.lv un vietnes mana.latvija.lv lietošanā.

5.-6. klašu
skolēni

40 minūtes

7.-9. klašu
skolēni

40 minūtes

Pieaugušie

Pēc
pieprasījuma

Pirmsskolas un
sākumskolas
vecuma bērni

30 minūtes

5.-7. klašu

40-60

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Ceriņu bibliotēka,
Lauska iela 16,
tālr.65430660, e-pasts:
tatjana.zahare@lcb.lv

Bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem tiks piedāvātas individuālas
konsultācijas Latgales Centrālās bibliotēkas e-kataloga un epakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošanā.

Gaismas bibliotēka
Bibliotekārās stundas mērķis – veicināt bērnu interesi par
grāmatām un lasīšanu, popularizēt bibliotēku un tās krājumu.
Vajadzīgs ir tikai
nieks – laba grāmata Tiks izvēlēta kāda īpaša grāmata un izmantota skaļās lasīšanas
forma. Pēc grāmatas fragmentu izlasīšanas paredzēta dzirdētā
un lasītprieks!
apspriešana un dažādas interaktīvas nodarbības.
Meža ielokā pie

Novadpētniecības stundas devīze – “Lai iemīlētu, ir jāiepazīst!”.
Pasākuma mērķis: popularizēt novadpētniecības materiālus un

Gaismas bibliotēka
Gaismas ielā 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv

Gaismas bibliotēka
Gaismas ielā 9,

Daugavas… Ruģeļi

Katram lasītājam –
savu grāmatu

sniegt informāciju par Ruģeļu mikrorajona vēsturi,
nozīmīgākajiem vides un arhitektūras objektiem, ievērojamām
personām. Īpaši šim pasākumam ir izstrādāta aizraujoša galda
spēle, kas palīdzēs nostiprināt iegūtās zināšanas.
Bibliotekārās stundas mērķis – popularizēt bibliotēkā pieejamo
pusaudžu un jauniešu literatūras krājumu.
Tikšanās laikā tiks apskatīti grāmatu jaunieguvumi, piedāvātas
dažādām interesēm atbilstošas grāmatu kopas.

skolēni

minūtes

tālr. 65455648, e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv

8.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Gaismas bibliotēka
Gaismas ielā 9,
tālr. 65455648, e-pasts:
kristine.jasane@lcb.lv

Pirmsskolas un
1. klašu skolēni

30 minūtes

Pārdaugavas bibliotēka
Bibliotekārās stundas laikā bērni iepazīsies ar bibliotēku, tās
Atveram durvis
lietošanas noteikumiem un piedāvātājiem pakalpojumiem.
informācijas pasaulē Klātesošajiem tiks piedāvāta mīklu minēšana, pasaku varoņu
atpazīšana, dzejoļu lasīšana.
Mūsdienu bibliotēka
un tās iespējas

Grāmatas un mēs

Ieskats Daugavpils
vēsturē

Pasākuma ietvaros skolēni tiks iepazīstināti ar LCB e-resursu un
pakalpojumu piedāvājumu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas,
tiks piedāvāti praktiski uzdevumi informācijas meklēšanā.

7.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Bibliotekārās stundas laikā skolēni iepazīsies ar grāmatas vēsturi
un mūsdienu tendencēm. Bērnus gaidīs latviešu un ārzemju
autoru jaunāko un populārāko grāmatu apskats, kā arī praktiski
uzdevumi un virtuāla ekskursija par grāmatas tapšanu.

2.-4. klašu
skolēni

40 minūtes

Pasākuma mērķis: novadpētniecības krājuma popularizēšana.
Novadpētniecības stundas laikā tiks sniegts ieskats Daugavpils
pilsētas vēsturē, īpašu uzmanību veltot Grīvas mikrorajonam.
Stundas praktiskajā daļā skolēnus gaidīs aizraujoši uzdevumi,
darbs ar novadpētniecības krājumu, e-resursiem.

5.-9. klašu
skolēni

40 minūtes

Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv
Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv
Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv
Pārdaugavas bibliotēka
Komunālā iela 2,
tālr. 65423339, e-pasts:
natalija.putroma@lcb.lv

Piekrastes bibliotēka
Mazuļi bibliotēkā

Bibliotēkā dzīvo
grāmatas

Jauno grāmatu
stunda bibliotēkā

Bērniem saistošā veidā tiks popularizēta grāmata, bibliotēka un
tās pakalpojumi. Stundas laikā bērni tiks iepazīstināti ar grāmatu
krājumu, bibliotēkas un grāmatu lietošanas noteikumiem.
Bibliotekāras stundas mērķis – popularizēt grāmatu, bibliotēku
un tās pakalpojumus. Skolēni tiks iepazīstināti ar grāmatu
krājumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Praktiskās
nodarbībās bērniem tiks atgādināts par saudzīgu izturēšanos pret
grāmatām.
Bibliotekārās stundas mērķis ir popularizēt bibliotēkas krājumu.
Pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādu žanru
grāmatu jaunumiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta mūsdienu
latviešu un ārzemju rakstnieku populārākajām grāmatām
pusaudžiem.

Bibliotekārās stundas mērķis ir skolēnu informācijpratības
E-katalogs kā
veicināšana. Pasākuma laikā skolēniem tiks sniegts ieskats
ceļvedis informācijas informācijas meklēšanā, izmantojot e - katalogu, bibliotēkas
meklēšanā
veidotās un abonētās datubāzes. Praktiski uzdevumi ļaus
nostiprināt iegūtās zināšanas.
Gadalaiku grāmatu
dārzs

Rudens/Ziemas/Pavasara/Vasaras grāmatu jaunumu apskata
mērķis ir bibliotēkas krājuma popularizēšana. Lasītājiem tiks
piedāvāts daudzveidīgs literatūras klāsts un jauno grāmatu
apskats. Klātesošajiem būs iespēja izvēlēties savām interesēm
atbilstošu grāmatu, saņemt bibliotekāra konsultāciju, kā arī
dalīties savos iespaidos par izlasīto.

Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Pirmskolas
vecuma bērni

40 minūtes

1.-4. klašu
skolēni

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

5.-7. klašu
skolēni

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

8.-12. klašu
skolēni

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

Pieaugušie

40 minūtes

Piekrastes bibliotēka
Aveņu ielā 40,
tālr. 65430311, e-pasts:
anna.oleinikova@lcb.lv

